
Temat kompleksowy: „Kwiecień plecień”                               
Termin realizacji: 12.04.2021r. - 16.04.2021r. 

 Poniedziałek dn. 12.04.2021r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Dziś Was witamy w przestrzeni matematyczno-przyrodniczej.                       
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Na początek zaśpiewajcie z nami naszą piosenkę na powitanie,                      
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2. Dziś poznacie dżdżownice. Jesteśmy pewne, że nieraz je widzieliście ale  
chyba  nie  zdajecie  sobie  sprawy  jak  pożyteczne  są  te  małe  zwierzątka.  
Poproście  rodziców,  by  Wam  przeczytali  wiersz  E.  Śnieżkowskiej-Bielak  
„Dżdżownica”

„Szły dżdżownice polem,
pomiędzy kąkolem,

szły w dżdżystym poranku
po dżdżownic śniadanku”

Drodzy  rodzice,  powtórzcie  kilkakrotnie  razem  z  dzieckiem  słowo  
„dżdżownica”.  Dzieci,  spróbujcie  opowiedzieć  na  kilka  pytań  dotyczących  
wiersza: 
-Gdzie szły dżdżownice?
-Jaka była pogoda?

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


-Czy jadły śniadanie?
-Czy widziałeś dżdżownice?
3.  Drogie dzieci  musicie  wiedzieć,  że dżdżownice,  poruszając się  w ziemi  
powodują ,że nie jest ona taka zbita, twarda, tylko spulchniona.
-Czy dżdżownice są groźne?
Dżdżownice nic nikomu nie zrobią, nie mają zębów, nie gryzą, są pożyteczne.
-Co powinno się zrobić ,gdy spotkasz dżdżownicę ?

  Nie powinno się jej deptać, nie zabijać.

4. Posłuchajcie teraz kilku innych ciekawostek o tych zwierzątkach, obejrzycie 
krótki film pt. „Dżdżownice są nieziemskie” Link do pobrania 
https://www.youtube.com/watch?v=Xpuf_ud5mb8



5. Teraz zapraszamy Was na część matematyczną. Przyjrzyjcie się uważnie tym
klockom, po czym spróbujcie je posegregować do właściwych pudełek. Małe 
klocki do małego pudełka, a duże klocki do dużego pudła. Powodzenia !

    



6. Mamy nadzieję, że zadanie udało się wszystkim wykonać poprawnie. Teraz 
popatrzcie  uważnie  na  skrzynki  z  ziemią  i  wskażcie  paluszkiem,  która  
skrzynka  jest  mniejsza,  która  większa,  która  najmniejsza,  która  
największa ?. 
Czy  myślicie  o  tym co  my  ?  -  Ciekawe  czy  w skrzyniach  z  ziemią  
zamieszkały już dżdżownice ?!



CZĘŚĆ II

1. Poproście rodziców, by Wam przeczytali rymowankę i spróbujcie wspólnie
ją powtórzyć kilka razy. 

„Dżdżownice pomagają roślinom,
a tym samym nam.

My o dżdżownice dbamy ,
nie ruszamy ich , nie deptamy”.

2. Na zakończenie pobawcie się z nami z wesołymi wierszykami, poćwiczcie
swoje paluszki by później sprawnie rysowały, wycinały, pisały ...
Link do pobrania:  https://www.youtube.com/watch?v=pf8GZMw_3kY

Dziękujemy za dzisiejszy dzień, do zobaczenia !!!

Propozycja zabaw podzielona jest na dwie części zabawowe. Część I poranna, 
II popołudniowa.

Życzymy udanej zabawy !  
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska

https://www.youtube.com/watch?v=pf8GZMw_3kY

